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Miejsce: PGE Stadion Letni 
 

 
 
 

1. Turniej Piłki Nożnej Plażowej dla dzieci i młodzieży , odbędzie się w dni 16.06.2016 roku 
na PGE Stadion Letni zlokalizowanym w Gdańsk – Brzeźno. 

2. Uczestnikami Turnieju jest młodzież z Gminy Miasta Gdańsk , zarówno chłopcy, jak    
i dziewczęta.  

3.  W turnieju wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku pomiędzy 13 a 17 
lat.             

4. W zależności od ilości zgłoszeń zostanie wybrany system rozgrywek ( z podziałem na 
grupy bądź pucharowy).  

5. Obowiązujący system punktowy w przypadku gier grupowych: 
a) 3 pkt. za zwycięstwo 
b) 1 pkt. za remis 
c) 0 pkt. za przegraną 

6.  W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejno: 
-  bezpośredni wynik między zainteresowanymi drużynami 
-  korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań 
- większa liczba zdobytych bramek 
- losowanie 

7. W trakcie zawodów obowiązują zmiany hokejowe na własnej połowie boiska.   
8.  Kary indywidualne – kary wychowawcze: 1, 2, 3 minuty oraz wykluczenie z gry   

 (czerwona kartka). 
9.  Otrzymanie czerwonej kartki powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od gry  

 w następnym meczu. 
10.  Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce 

rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut  
od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej drużyna nie utraci bramki (bezpośrednio 
po utracie bramki można uzupełnić skład). 

11.  Wszystkie rzuty wolne są rzutami pośrednimi. 
12.  Wyrzut z autu wykonywany jest nogą z ziemi (rzut wolny pośredni) z linii bocznej   

 boiska. 
13.  Wślizgi są niedozwolone. 
14.  Odległość muru od piłki – 3 m. 
15.  Wprowadzenie piłki do gry musi nastąpić w ciągu 4 sekund od momentu kontaktu  

 zawodnika z piłką (w przeciwnym razie drużyna traci piłkę). 
16.  O zatrzymaniu czasu podczas gry decyduje sędzia zawodów. 
17.  Mecze rozgrywane będą według przedstawionego grafiku minutowego (terminarz  



 zostanie podany zgłoszonym drużynom w późniejszym terminie).  
18.  Drużyny powinny posiadać (w miarę możliwości) jednakowe stroje sportowe. 
19.  Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower w przypadku, gdy: 

- drużyna nie stawi się na zawody (lub stawi się w czasie dłuższym niż 10 min  
    od wyznaczonego terminu) 
-   w składzie drużyny pojawi się zawodnik nieuprawniony (np. po czerwonej kartce) 
-   drużyna przed zakończeniem zawodów samowolnie zejdzie z boiska 
-   w składzie drużyny liczba zawodników będzie mniejsza niż 3 
-   jeżeli zawodnik, członek kierownictwa lub trener drużyny w czasie zawodów znieważy     
     któregokolwiek z sędziów 
-  zawodnik drużyny wykluczony z gry nie opuści boiska w czasie 2 minut 

20.  W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane    
 obustronnym walkowerem. 

21. Na czas trwania Turnieju zostanie powołana Komisja Techniczna w składzie:  
Sędzia Główny Turnieju oraz dwóch przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego. 

22.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy  
oraz regulamin dyscyplinarny PZPN. 

23. Organizatorem Turnieju jest Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego oraz 
PGE Stadion Letni.  
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